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 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآلو وصحبو أجمعين، وبعد:

ُر اْلَماِكرِينَ ))  ((َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الّلُو َوالّلُو َخي ْ

عنان، وقد مضت أياُم اإلبراىيمي سريعًة دون أن ينتبو في بدأ األخضر اإلبراىيمي في األول من شهر أيلول )سبتمبر( مهمتو في أرض الشام كُممثٍل أممي وعربي ليحاول النجاح فيما فشل فيو سلفو كو 
 إليها أحٌد في أرض الشام إال لماماً، وما كان يُذكر إال من قبيل "رفع العتب".

األيام على عدم وجود خطة، وكان يكتفي ليشعر الناس بوجوده  يِّ والحقيقة أنَّ الرجَل لم ُيحمِّل نفسو من البداية أية وعود، فقد نفى وجود خطٍة ما لديو للوضع الدموي المتدىور بسرعة، وأصرَّ مع مض
 بزيارة ىنا أو زيارة ىناك، يختمها بتصريح أنو يعمل على إنجاز أمٍر ما باالتفاق مع أطراف الصراع والدول ذات التأثير.

 ينت  شيااً، بل وأال يقترح حتى اقتراح، فانقدَح فكُرُه عن أال ثم لعلو أحّس أن األمر زاد عن حده، وأنو من غير المناسب لسمعتو وىو الدبلوماسي المخضرم ذو التاريخ الحافل والمهام الدولية العديدة
ا وترويجها وكأنها خاتمة المطاف وحل المشاكل الكبرى  ليه"ىدنة عيد األضحى"، وسّوق لهذه الفكرة في السياسة واإلعالم، وزار وقابل الساسَة وأصحاب القرار، فأجمعوا كيدىم على دعمها والثناء ع
ة ولكنها وسيلٌة لهدنة أكبر، أو لوقٍف كامل إلطالق النار، غايكلها، واحتياطًا منو الستخفاٍف أو سخريٍة من مهلٍة مدتها أربعة أيام في حرب ضروٍس شرسٍة، فقد برر اإلبراىيمي أّن ىذه الهدنة ليست 

 تمهيدًا لجلوس األطراف المتصارعة على طاولة الحوار.

ّسذج أنو ال توجد ثقة أبدًا من النظام الطاغوتي بالفصائل لل ولعلَّ اإلبراىيمي يعلم من خالل استجدائو للهدنة وطلباتو الخجولة من النظام الطاغوتي في أرض الشام أنو ينحُت في صخر، فالظاىُر حتى
غوتي ال يستطيع الوفاء بأي التزام، وال يستطيع الصدق لطاالمعارضة مسلحًة كانت أم غير مسلحة، وكذلك الثقة للفصائل بالنظام الطاغوتي، بل ىي في شٍك أكبر، إذ إن أكثرىا يؤمن أن ىذا النظام ا

لتحقيق تمدد على حساب الضعفاء الذين يسعدىم ماتوصلوا إليو اء في أي كالم، ألنَّ ىذا من طبعو، والطبُع كما قيل يغلب التطبع، وإنَّ من المعلوم أنَّ الهدنَة في تاريخ الحروب إنما يستغلها األقوي
 فيجلسون ويسترخون وما يستفيقون إال وىم ساقطون في فٍخ جديد، نادمين حانقين والت حين مندم.

 ا أىدافنا ووسائلنا بما اليترك مجاالً للشك، وبناء عليو:ّينأّما عن موقف جبهة النصرة ألىل الّشام من مجاىدي الشام في ساحات الجهاد، نؤكد أننا قد حددنا موقفنا منذ البيان األول بكل وضوح، وب

سوى السيف، حتى يحكم اهلل وىو خير الحاكمين، وحتى يقضي اهلل أمرًا كاَن مفعوال،  -واهلل–فال ىدنة بيننا وبين ىذا النظام الفاجر السفاك من دماء المسلمين، المنتهك ألعراضهم، وليس بيننا وبينو 
اوض معهم، لتفأن نرفع رايتنا واضحة ال غبش فيها، صافية ال زغل فيها، سائلين اهلل تعالى أن يكرمنا بنصرة دينو وعباده، وىزيمة أعدائو وسحقهم ال ا  –بعون اهلل ومدده   –وإننا عزمنا يوم انطلقنا 
 وماذلك على اهلل بعزيز.

عداء الظاىر والباطن، ولسنا بإذن اهلل ممن يدع مجاال لماكر ال إننا نرى أن ىذه المهل والهدنات التي تتوالد تباعًا ىي من مكر الليل والنهار، يتواطأ عليو أىل المشرق والمغرب ممن يناصبون اإلسالم
 فإذا ىو قد مكر بو.ر، أن يخدعو ولسنا كذلك ممن يقبل أن يلعب ىذه األلعاب القذرة فيدخَل في المداخل الضحلة، ظاناً أنو يخدع فإذا ىو من المخدوعين، أو يمك

 وإنَّ جبهة النصرة توصي أبناءىا، ومن يثق بها، أال يركنوا إلى الذين ظلموا لكيال تمّسهم النار امتثااًل ألمر اهلل جل وعال:

 111(( ىود:ُرونَ نصَ َواَل تَ رَْكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموْا فَ َتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الّلِو ِمْن َأْوِلَياء ثُمَّ اَل تُ ))

(( وأن يعلم الجميع أن مع العسر يسرا، أال وإن حال أىل اإليمان كلها خير، إن النصر مع الصبروأن يصبروا وإن عظمت التضحيات واشتدت المحن امتثااًل ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )) 
 فإما نصر فوق األنام، وإما إلى اهلل في الخالدين، واأليام دول ولعلو أتى يوم دولة اإلسالم.

 واهلل غالب على أمره ولكنَّ أكثر الناس اليعلمون

 جبهة النصرة ألهل الشام 

 من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمي


